
NÉMET ÖNKORMÁNYZAT KEREPES
 2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2. Tel.: 06 28/561-050 Fax: 06 28/561-060

Kerepes Város Önkormányzatának 2013-11-18
képviselő testülete részére

2144. Kerepes
Vörösmarty út 2

Tisztelt Képviselő Testület!

A német nemzetiségi önkormányzat elnökeként és az önkormányzatunk nevében több dolog
tisztázása végett fordulok önökhöz:

- Egyetértési – és véleményezési jogunk be – ill. be nem tartása,
- Kerepes.hu internetes oldal használata,
- Nemzeti örökségtár bizottságában részt vétele - kapcsán

1) - Egyetértési – és véleményezési jogunk be – ill. be nem tartása,

A NJTV 10. § alapján: A nemzetiségi jogok, különösképpen, oktatás, nevelés, a
helyi hagyományápolás és kultúra
a helyi sajtó, a szociális ellátás kérdéskörében a nemzetiségi lakosságot érintő helyi
önkormányzati határozatot a képviselő-testület, csak az e lakosságot képviselő
nemzetiségi önkormányzatok, egyetértésével alkothatja meg.

„Továbbá jelezzük hogy az eddigieket megerősítve a 44. § is de a 81. § (1) illetve
említett (5) .bekezdések szerint és (4) bekezdés szerint is e kötelező feladata ellátása
során a helyi önkormányzat képviselő-testülete - amennyiben a helyi önkormányzat a
nemzetiségi ügyek ellátására, vagy a nemzetiséghez tartozókat e minőségükben érintő
feladatok ellátásár, a helyi önkormányzatokról szóló törvény szerinti szervezetet hoz
létre, vagy szerződést köt - az alapítás vagy szerződéskötés során az érintett
nemzetiségi önkormányzat egyetértését, ha a településen, megyében nem működik
nemzetiségi önkormányzat, a településen, megyében székhellyel rendelkező nemzetiségi
egyesület véleményét beszerzi.”

A törvény szavai szerint, az új nemzetiségi törvény mind az oktatási, mind pedig a kulturális
önigazgatás keretében széles körű egyetértési, illetve véleményezési jogköröket biztosít a
nemzetiségi önkormányzatok részére. Ennek értelmében a nemzetiségi közneveléssel, vagy
nemzetiségi kulturális élettel, a könyvtári ellátással, a közművelődéssel, a
közgyűjteménnyel kapcsolatos döntések nem hozhatók meg az érintett nemzetiségi
önkormányzat egyetértése nélkül.

Ellenkező esetben a nemzetiségi jogok sérelmére valóhivatkozással a nemzetiségi
önkormányzat közvetlenül is bírósághoz fordulhat.
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Ez is elmaradt és ennek pótlására ez úton kérem a testületet, a jövőbeni betartására.
Tehát a nemzetiségek – értem ez alatt: nem csak német – igényét véleményét egyetértését ki
kell kérni akár a szerkesztő bizottság létrehozásánál, akár más szervezet létrehozásánál is,
ami az NJTV. 10. § ban szereplő nemzetiségi jogokat érinti.

E törvényi szabályozásnak elsődleges célja a nemzetiségek kulturális autonómiája körébe
tartozó művelődési érdekek jogszabályi hátterének a biztosítása.

„A nemzetiségi intézmények vezetőinek kinevezésére (felmentésére, vezetői megbízás
Visszavonására) -, illetőleg a nemzetiséghez tartozók képzésére is kiterjedő helyi
önkormányzati döntés meghozatalára csak az érintett települési nemzetiségi
önkormányzat egyetértésével kerülhet sor.”

Ez sem történt még meg eddig soha, sem a kulturális sem más nemzetiséget érintő
intézményvezetők kinevezése – felmentése terén, sem máshol.

Jelenleg óvodai vezetésben történő változás, Könyvtárvezető változás és a Forrás művelődési
ház vezetői kinevezése is előtérben vannak. De a helyi közpénzen finanszírozott Kerepesi újság
szerkesztő bizottság létrehozásának, esetében sem kérdezték meg egyik nemzetiséget sem,
pedig tán nem is túl etikus és összeegyeztethető, hogy ez az alpolgármester úrból egy
képviselőből és csak egy külsős civilből áll, sőt a főszerkesztő pedig maga a polgármester, aki
ráadásul a politikai jelölő szervezet dominánsa is.

Miután a (10 ) a (7) - (9) bekezdésében meghatározott jogokkal kapcsolatban az egyetértési és
a véleményezési jog jogosultja jogait az ez irányú kezdeményezés kézhezvételétől, vagy az
egyéb módon történő tudomására jutástól számított harminc napon belül gyakorolhatja és
különben e határidő elmulasztása jogvesztő most kérjük a folyamatban lévő és a 30 napnál
nem régebbi ügyekben ezt pótlóan tőlünk írásban beszerezni.

Mivel a régebbi ügyekben jogsértő hogy az egyetértési, vagy a véleményezési jog
jogosultjának nyilatkozatáról, a nyilatkozat elmulasztásáról a döntéshozót az az a testületet az
előterjesztő a döntést megelőzően nem tájékoztatta, illetve a korábbi döntésnél ez is elmaradt
eddig, ezeket pótlólag kérjük egyeztetni velünk hogy legközelebbi testületi ülésünkön
tárgyalhassuk.

2) - Kerepes.hu internetes oldal használata

A Nemzetiséget bemutató anyagok a rendezvények a hírek és a nem kevésbé fontos, sőt
törvényesen előirt, testületi ülésekkel kapcsolatos írásos anyagaink felkerülését kérjük
záros határidőn belül biztosítani a www.kerepes.hu oldalon. Itt például még mindig
Kovács Zoltánné neve is megtalálható, aki már nem is képviselő.
A testületi anyagok esetében a meghívók is és sok más papír megtakarítást jelenthet
még az írásos anyagok terén.
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3.) - Nemzeti örökségtár bizottságában részt vétele

Felhívom figyelmüket, hogy készülnek a nemzeti értéktár kapcsán, hogy a Német
nemzetiségi értékeink is helyet kapjanak a helyi értéktárunkban. Ennek bizottságában is
részt kívánunk venni.

Nemzeti értékeink, a magyar alkotótevékenységhez, termelési kultúrához, tudáshoz,
hagyományokhoz, a tájhoz és élővilághoz kapcsolódó, nemzetünk történelme, valamint
a közelmúlt során felhalmozott és megőrzött minden szellemi és anyagi, természeti,
közösségi érték, vagy termék, amelynek fontossága hozzájárul új nemzedékek nemzeti
hovatartozásának, magyarságtudatának kialakításához, megerősítéséhez.

A további jó kapcsolatunk reményében a fentiekben leírtak szem előtt tartása mellett kívánunk
sok sikert a további munkájukhoz.

Tisztelettel:
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